
 خودرو هاشیشه ای پوشش سب و کار مستقل ایده ک

با سالم و احترام بنده سید مسعود حسینی هستم و امروز قصد دارم پیرامون یک کسب و کار جدید که مشابه آن در کشور 

،  باشد مناسب و جدید یایجاد کسب و کار فوق العاده برای و میتواند یک فرصتاست هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده عزیزمان 

 خودرو ها .شیشه ای و یا همان پوشش  Glass Coatingبا  است برابرم . عنوان این کسب و کار صحبت کن

بعد  نتیجه آن وتوسط یک مایع در سطح خودرو پخش میگردد که است  بسیار شفاف از فناوری نانو تهیه گردیده و پوششنوع این 

باعث حفظ سطح بدنه خودرو در برابر آلودگی که  استدر سطح خودرو  مایل به براق ایجاد یک محافظ شیشه ای چندین ساعتاز 

  خودرو میشود . احتمالی خط و خش های، 

، در متفاوت است اما کارشناسان بین شش الی دو سال تخمین زده اند آب و هوایی  طول عمر این نوع پوشش با توجه به شرایط

 پولیش و سایر ( مقرون به صرفه باشد . هرصورت میتواند برای صاحبان خودرو در قبال هزینه های احتمالی )کارواش ،

 .اشاره خواهیم کرد  Glass Coating و معایب چندین مزایابه در ادامه 

 مزایای پوشش شیشه ای خودرو :

 . طول عمر مناسب و مقرون به صرفه این پوشش شیشه ای .1

 . حفاظت از سطح بدنه خودرو در برابر خطرات احتمالی .2

 . این پوشش براق برای سطح بدنه خودرو ایجاد میکندزیبایی قابل توجه ای که  .3

 معایب پوشش شیشه ای خودرو :

 است . دالر ( 1000هزینه باالی این پوشش ) حداقل  •

 دارد . جهت نصب این پوشش برروی سطح بدنه خودرو به یادگیری و کسب تجربه نیاز •

لذا اگر هدف از تهیه این مطلب آموزشی تنها معرفی یک کسب و کار جدید برای هموطنان و عالقه مندان به ایجاد شغل می باشد 

و سپس قصد راه اندازی این نوع کسب و کار را دارید می بایست خود به تنهایی بصورت کامال اختصاصی پیرامون آن تحقیق کنید 

 شروع به اقدام نمایید.

و انتشار آن خالف  یبردار یمحفوظ است و هرگونه کپ این ایده ی کسب و کار برای سید مسعود حسینی یحقوق برا یتمام

 قوانین و فاقد رضایت ما است.

 


